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 انه شلوارک مشکی مردراهنمای خرید  

شلوارک ورزشی مردانه نوعی لباس راحتی برای منزل یا ورزشگاه است که، مورد استفاده آقایان قرار  

 .میگیرد و معموال همراه با تیشرت یا تاپ پوشیده میشود

 منظور از شلوارک ورزشی مردانه چیست؟ 

شلوارک ورزشی مردانه به دلیل راحتی در باشگاه های ورزشی و بدنسازی همراه با تیشرت ورزشی مورد  

استفاده آقایان قرار میگیرد. و معموال استفاده از لباس های دیگر به خاطر نداشتن راحتی باعث  

 .خستگی ورزشکار میشود

میشوند و ورزش را رها کرده و نمیتوانند افراد میدانند اگر لباس ورزشی مناسبی به تن نکنند زود خسته 

از ورزش و تفریحات خود لذت کافی را ببرند. شلوارک ورزشی عالوه بر راحتی، باید به جنس آن گونه ای  

باشد که خیلی تعریق نداشته و همچنین اندامتان را زیباتر نشان دهد. در مورد ویژگی ها و جزییات 

 .اد آور میشویمشلوارک های ورزشی گوناگون نکاتی را ی

 در خرید شلوارک ورزشی مردانه چه مواردی را بررسی کنیم ؟ 

 :در مورد شلوارک ورزشی باید نکاتی را بدانیم که این موارد عبارتند از

نکته مهم در تهیه شلوارک ورزشی جنس محصول است. بهترین جنس پارچه برای شلوارک، پلی استر  

تر مورد استفاده قرار میگیرد و باعث می شود آب بدن  است که به دلیل خنکی و تعریق کمتر بیش

 .ورزشکاران کم نشود
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توانند عرق را از بدن شما دور بکنند و به سطح  مدل هایی که از پارچه مصنوعی تولید شده اند، می 

های    پارچه بیاورند، بنابراین سریع عرق شما تبخیر می شود. اما اگر شما کم توجهی کنید و انواع پارچه

تواند تاثیری خالف آنچه گفته شد داشته باشد، یعنی   صنوعی نامناسب را خریداری کنید، دقیقا میم

عرق را درون خودش حبس کند و این باعث کالفگی و خارش پوست شما شود، در نتیجه باعث خواهد 

 .شد ورزش را زودتر تمام کنید

سبک اند و به راحتی رطوبت را جذب  لباس های ورزشی نخ و پنبه که جزو الیاف های طبیعی هستند، 

 .و از بدن دور می کنند. در نتیجه لباسهای مناسبی برای ورزش کردن هستند

 به جیب دار بودن شلوارک توجه کنید 

یک نکته مهم دیگر برای تهیه شلوارک، جیب دار بودن آن است. به دلیل آن که آقایان وسایلی را همراه  

س انتخاب شلوارک جیب دار گزینه ماسب تری نسبت به شلوارک  خود دارند به جیب نیاز دارند. پ

 .بدون جیب است. که البته به نظر و سلیقه شما نیز بستگی دارد

نکته مهم دیگر در تهیه شلوارک، سایز شلوارک است که باید متناسب با نیم تنه پایینی باشد. پس باید 

اشد که موجب خستگی و اذیت ورزشکار دقت کنیم که سایز شلوارک متناسب با فرم بدن ورزشکار ب

 .نشود

 نکات مهم و ضروری در خرید شلوارک ورزشی مردانه 

طریقه بسته شدن کمر شلوارک نکته مهمی است که در خرید شلوارک باید به آن توجه شود. که  

 .دآن هم به سلیقه و نظر ورزشکار بستگی دارد که میتواند کمر کشی یا کمر زیپ دار انتخاب کن  البته

بهتر است به این نکته توجه داشته باشید، توصیه میشود به خاطر حرکات و جنب و جوش ورزشکاران  

 .از شلوارک کمر کشی استفاده شود و شلوارک کمر زیپ دار تهیه نکنید

نکته مهم و قابل توجه شلوارک ، شستشوی آن است، پس باید دقت کنید تا در هنگام خرید شلوارک،  

 .کنید که به راحتی هم با دست و هم با ماشین لباسشویی قابل شستشو باشدگزینه ای را انتخاب 



 
3 

در لیست زیر انواع و مدل های شیک و جدید و متوع شلوارک ورزشی موجود است. بر اساس نظر و  

 .سلیقه خود می توانید مناسب ترین و بهترین گزینه را تهیه کنید

 

 مشاهده محصوالت پیشنهادی
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